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VOORWOORD 

Het was mijn bedoeling de invloed van de mobi l i teitsgroei op stad en 

platteland te analyseren aan de hand van voorbeelden over Brussel. De 

voorafgaande noodzakel i jke l i teratuurstudie terzake hebben echter het 

grootste deel van mijn beperkte ti jd in beslag genomen. 

Om deze reden en ook omwil le van de uitgebreidheid van het probleem heb ik 

mij moeten beperken tot een persoonl ijke interpretatie van de doorgenomen 

l i teratuur. 

Literatuur werd mij aanbevolen door de heren architect-stedenbouwkundigen 

Jan.Tanghe en Walter Cogge. Ik dank hen voor hun bereidwil l ige medewerking, 

alsook de heren soc. E. Lagrou en arch. R.Sepel ie voor hun technische 

uiteenzett ingen. 
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HOOFDSTUK I : HISTORISCH OVERZICHT VAN DE 

                    MOBILITEIT EN RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

1. De periode voor de industriële revolutie 

Voor de uitbreiding van het Romeinse Imperium in Europa waren er in onze 

streken slechts zeer sporadische verbindingen tussen de op zichzelf 

staande dorpsgemeenschappen. Tijdens de Romeinse overheersing werden 

heirbanen aangelegd om het verplaatsen van de legers te 

vergemakkel i jken. Deze verbindingen betekenden een grondig ingrijpen in 

de bestaande cultuurpatronen. 

Vanaf het Romeinse t ijdvak tot aan de Kruistochten heerste er een periode 

van st i lstand op gebied van de wegenbouw; de gemeenschappen werden 

meer gesloten o.m. omdat goede verbindingen een directe bedreiging 

inhielden vanwege de massale volksverhuizingen. Tijdens de Kruistochten 

werd de wegenbouw gestimuleerd door de handel tussen de steden en door 

de godsdienstbeleving. (bedevaartswegen) 

De overgang van het feodale t i jdperk naar het stedel i jke t i jdperk wordt 

vooral gekenmerkt door een grotere mobi l iteit. Het ontstaan van een stad 

was vol ledig afhankel i jk van de bereikbaarheid ervan, en dus van de 

mogeli jkheid tot het drijven van handel. Het uitwisselen van goederen, 

geld en cultuur is steeds de bestaansreden geweest van de stad. Daarom 

ontstonden de steden op belangrijke waterlopen en wegen, meestal op een 

dagreis van mekaar. Kleinere, agrarische gemeenschappen groeiden uit op 

de afspanningen. 

Tot de negentiende eeuw werd het wegennet van de middeleeuwen 

steeds meer uitgebouwd. 
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Tijdens de Franse overheersing zorgde Napoleon voor een wetgeving in 

verband met de wegenaanleg en vervoer. Deze wetgeving is nog steeds de 

basis van de huidige wetgeving. Zo deelde men de wegen in volgens 

belangrijkheid : "Voi imperiale, grande route, voi departementale." 

Rond de tweede helft van de negentiende eeuw vergrootte de mobi l i teit in 

grote mate. De weg werd het transportmiddel bij  uitstek voor reizigers en 

handelaars. In vij ft ig jaar t i jd verdubbelde de circulatie van koetsen en 

karren. Vanwege strategische redenen werden grote "Boulevards" getrokken 

in de steden. Hierdoor moesten duizenden bewoners van het centrum naar de 

peri ferie verhuizen. Pendelen werd voor vele arbeiders noodzakel i jk. (Er 

werden fabelachtige pri jzen betaald voor de huur van el lendige kamertjes in 

de niet afgebroken wijken van Pari js) 

2. De opkomst van het vervoer per spoor 

In 1850 werd de trein in gebruik genomen; hierdoor komt de industr iële 

revolutie voorgoed op gang. De fabrieken en bedrijven kunnen nu ver van de 

grondstoffenvindplaats ingeplant worden. De arbeiders hoeven niet meer 

rond de fabrieken te wonen. Dit al les heeft verreikende gevolgen gehad voor 

de stadsstructuur en de organisatie van het platteland, ook sociologisch 

treden diepgaande wijz igingen op. 

In de voorstedelijke gebieden 

Het aanleggen van een treinstation betekent een belangrijke groeist imulans 

voor de plaatsel i jke woongemeenschap. De identiteit bleef echter gewoonl i jk 

wel behouden, ondanks de sterke immigratie. De immigranten integreerden 

zich in de bestaande levenspatronen, dit was mogel i jk omdat de evolut ie 
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traag genoeg ging. Het waren nog geen "slaapdorpen" omdat er nog een 

bloeiend ambachtel i jk 1even was in functie van de plaatsel i jke behoeften; 

er was een plaatsel i jke handel en ook nog andere activiteiten in functie van 

de agrarische sector. 

Een typische ontwikkeling in deze "stationsdorpen" was de concentrische 

aangroei met een hoge densiteit. 

In de stedelijke gebieden 

De spoorweg doet de stad haar introvert karakter verl iezen. (f ig. 1 en 2) 

De oude middeleeuwse structuur werd doorkl iefd en het buurtleven 

ontwricht. Honderden woningen werden gesloopt en de bewoners hiervan 

werden gedwongen naar een woonplaats uit te zien aan de rand van de 

stad. Een versterkte pendelbeweging naar het centrum is het gevo1g 

hiervan. Vanwege de gunstige l igging vestigden heel wat bedrijven zich 

rond de stations. De woongelegenheid werd hierdoor nog meer naar de 

stadsrand verdrongen. Door deze evolutie verdwijnt de schaal van de 

voetganger, de loopafstanden werden te groot. Na de huurkoets komt de 

paardentram en later ook de elektrische tram in voege om de inwendige 

vervoersbehoefte op te vangen. Rond de invalsl i jnen van het tramnet 

ontwikkelt zich nieuw stedeli jk leven. (f ig. 3) 

3. De groei van het privevervoer 

In 1900 komt de grote revolutie in het verkeer: de explosiemotor werd 

toegepast op de koets. Met de automobiel gaat voor de mens een grote 

droom in vervull ing : hij kan zich met grote snelheid naar vergelegen 

plaatsen begeven, van deur tot deur. Er zit echter al leen brood in het 

maken van auto's als ze in grote aantal len worden geproduceerd: al leen bij 

massale productie kan de pri js zo laag 
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zijn dat ze in grote aantallen kunnen worden afgezet. Het massaal 

gebruik van de auto leidde tot grote verwoestingen in de stad en het 

platteland. 

In de voorstedelijke gebieden 

Nadat de industrial isatie t ijdens de 19e eeuwse een gordel 

arbeidersbuurten rond de stad had geschapen, ontstonden er rond deze 

buurten burgerl ijke kwartieren. Diegenen die het konden betalen bouwden 

een vi l la op het platteland en reden per auto naar de stad. De densiteit van 

deze nederzettingen was zeer 1aag, het was immers de bedoeling de 

natuur op te zoeken en de drukte van de stad te ontvluchten. Men kwam 

bedrogen uit: de natuur veranderde in een slaapstad naarmate steeds meer 

mensen de natuur opzochten. Door de gespreide structuur missen deze 

wijken tal van sociale voorzieningen en hangt men helemaal af van de auto 

voor het uitoefenen van essentiële mensel i jke functies. (fig. 4) 

In de stedelijke gebieden 

Het stratenpatroon van de binnenstad kon nogal vlug de stijgende 

autovloed niet meer slikken. Door "verkeersmanagement" kon de 

capaciteit enigszins verhoogd worden (rode lichten, 

eenrichtingsverkeer, zebrapaden, enz...). 

De straat, de leefruimte van de buurt, veranderde in een verkeersas: 

lawaai, gevaar en stank. Diegenen die het konden betalen trokken de 

stad uit. Na de tweede wereldoorlog tekenen de verschijnselen zich 

duidelijker af: de wagen wordt koopbaar voor de grote massa. In het 

centrum wordt het openbaar vervoer sterk gehinderd door de auto. 

Doordat de hieruit volgende gebrekkige dienstverlening van het openbaar ver-

voer het pr ivévervoer st imuleert (je kan even goed in de auto als in de tram 

aanschuiven) wordt dit  openbaar 
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vervoer nog meer gehinderd en stappen nog meer mensen over naar de 
auto. Deze evolutie bracht met zich mee de wegen werden verbreed en 
parkings aangelegd ten koste van woonruimte. 

De gebieden die langs de grote lanen gelegen zijn, en dus het best 

bereikbaar, komen onder sterke druk te staan van grondspeculanten. Op 

de dure stadsgrond kunnen alleen economisch sterke functies renderen, 

zoals burelen, banken, hotels, e.a. Het economisch zwakke wonen, de 

centrumfuncties, de compactheid, de collectieve voorzieningen en de 

fi jnschaligheid moesten wijken voor grootschalige elementen. De 

bewoners van de binnenstad werden de stad Uit gedreven en in f lats 

opgestapeld aan de rand van de stad. Anderen vluchtten de stad uit 

eigen beweging en betrokken een huis met een tuintje aan de rand van 

de stad. Een complete functiescheiding wordt duidelijk: woonzones, 

industriegebieden, kantoorreservaten, cultuurgetto’s en recreatiecentra. 

De mobil iteit wordt opgedrongen: men is verplicht zich te verplaatsen 

voor het uitoefenen van zijn essentiële functies. In tegenstell ing tot de 

Verenigde Staten, heeft men in Europa ingezien dat het autovervoer 

alleen, de mobil iteitsbehoefte niet kan beantwoorden; zeker niet in de 

steden wegens hun hoge densiteit; men zocht naar andere middelen. 

4. Het ondergrondse stadsspoor : de metro 

Verkeersopstoppingen verhinderden het openbaar vervoer een goede 

dienstverlening te verzorgen. Daarom zag men de oplossing in het 

aanleggen van een stads-spoor met grote capaciteit onder de grond. Een 

metronet kan een groot arbeiderspotentieel op een minimum van t ijd in 

het stadscentrum brengen. Dit heeft, evenals een stadsautosnelweg, een 

“manhattaneffect” 
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tot gevolg : stijgende grondprijzen, hoogbouw, een eenzijdige 

compactheid, reservaatvorming, en het uitdrijven van de woonfunctie. 

(f ig. 5) 

5. Een toekomstige evolutie; de supersneltrein 

Men ontwikkelt op het ogenblik een net van autostrades die alle steden 

van Europa met mekaar zul len verbinden, De toegang tot het centrum 

van de stad zou verzekerd worden met de metro. In dit systeem heeft de 

trein niet veel meer te bieden, daarom wordt op dit ogenblik een 

systeem uitgedokterd van supersnelle spoorl ijnen (600 km/uur). Dit 

systeem zou dan de in de toekomst overbelaste autostrades moeten 

ontlasten. Deze treinen zullen tot gevolg hebben dat de woon-werk-

afstand nog gevoelig zal vergroten. De subur-banisatie zal zich 

uitbreiden buiten de grenzen en 'Europese properties’ aannemen. 

6. Sociale consequenties 

In onze "auto-maatschappij" wordt de autochtone stadsrandbewoner 

overrompeld met inwijkelingen die geen interesse betonen voor de 

plaatsel ijke gemeenschap. De nieuwkomers zijn parasitair ten opzichte 

van de stad en het platteland. Ze verpesten de stad met hun 

ruimteverslindende wagen en ze nemen geen deel aan het stedelijk 

leven. Bureelwerk is immers een passieve functie, die al leen in het begin 

en op het einde van de dag activiteit in de stad brengt, t.t.z. een 

vervoersactiviteit. 

In en rond Brussel wordt de situatie van de suburbane bewoner heel 

scherp gesteld. De niet-integratie met de plattelandsbewoners komt 

duidelijk tot uit ing in taaltwisten, de verkavelingen en de aanleg van 

autostrades in het prachtige heuvelland worden aangeklaagd door 

actiecomités. 
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7 . Conclusie 

Een verschijnsel dat zich in de geschiedenis steeds herhaald heeft is het 

feit dat nieuwe mogelijkheden tot mobil iteit, nieuwe ruimteli jke en 

sociale structuren tot gevolg hebben. 

Door het creëren wan nieuwe verbindingen zal de gemeenschap zich op 

deze verbindingen instel len, hierdoor zal het gebruik van de 

verbindingen tot het maximum stijgen. Aldus zal men nood hebben aan 

nieuwe kanalen om de mobil iteit in stand te houden. Men zou zich de 

vraag kunnen stellen waar de evolutie van het creëren wan steeds maar 

snellere verbindingen zal eindigen. Reeds nu begint de mil ieu-bewuste 

mens die evolutie te contesteren. 

Evenals in de Verenigde Staten gaan wij op weg naar de "ful l-

motorisering"; nochtans kunnen we nu reeds constateren dat Europa op 

ruimtelijk vlak gunstiger zal evolueren. Zo zien we dat het openbaar 

vervoer de stad aan mekaar bl ij ft r ijgen en dat groenzones zullen 

bewaard bl ijven op het platteland. 
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Fig 6: Verkeersknooppunten trekken grootschalige functies aan. 
Foto: Seatlle USA. 
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HOOFDSTUK II : OP WEG NAAR DE FULL-MOTORISERING 

 

Het wagenpark is de jongste twintig jaar heel sterk beginnen groeien. 

Op t ien jaar t i jd, t.t.z. van 1960 tot 1970 steeg het aantal voertuigen 

per hoofd van 0,1 tot 0,2, dit betekent dus een verdubbeling. De 

toekomstige groei van het wagenpark kan tamelijk nauwkeurig bepaald 

worden. Als basis hiervoor kan men een vergeli jking maken met de 

Verenigde Staten, waar de groei reeds een verzadiging bereikt heeft 

(d.i. ful l-motorisering). Men zal hierbij rekening moeten houden met de 

specif ieke Europese elementen. De historisch gegroeide ruimteli jke 

structuur van Europa zal zeker een bepalende factor zijn bij de stijging 

van hat wagenpark en het gebruik van de wagen, De ful l-motorisering in 

de Verenigde Staten betekent dat er een wagen is per 1,7 inwoners. 

Volgens de laatste voorspell ingen zal het in Europa wel niet zo'n vaart 

lopen. Het "Buchanan-rapport" voorziet een verzadiging in 2010 met 

zowat 0,4 voertuigen per hoofd of dus 2,5 personen per wagen. (f ig 7) 

De grafiek die Buchanan opstelde (in 1962) bl i jkt de groei van het 

wagenpark heel juist weergegeven te hebben vermits we nu merken dat 

de voorziene cijfers nu werkelijkheid worden in Engeland. 

In Nederland bemerken we grote verschil len in de prognoses van 

verkeersaangroei voor wat betreft de periodes na 1980 (fig. 8). Het 

N.I.5., statistiek voor motorvoertuigen voorziet 0,55 voertuigen per 

persoon in 2010 (zoals Buchanan). Verkeer en Waterstaat voorziet 0,42 

wagens per persoon en prof. Huykens denkt dat er slechts 0,34 

voertuigen per persoon zullen zijn in 2010, Vanwaar komen deze 

verschil len ? 
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Fig.7 Toekomstige groei volgens BUCHANAN 

VOERTUIGEN PER PERSOON 

Raming Buchanan: 0,4 auto’s per persoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.8 Toekomstige groei in Nederland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

( in 2010 in Nederland:0,47 auto’s 
per persoon.) 

 

NIS Statistiek v d motorvoertuigen 

Huykens 

Verkeer en waterstaat 
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Een eerste moeil i jkheid is het schatten van de toekomstige 

bevolkingsaangroei en van het voorzien van de materiële welvaart. Een 

tweede moeil ijkheid bestaat erin de invloed te voorzien die de 

ruimtelijke en sociale structuren zullen hebben. In het boek "Op zoek 

naar de stad van morgen" schrijft ‘Guiseppe Sacco’ over de morfologie 

van de stad in Europa en de invloed die deze heeft op het individuele 

vervoer . De huidige voorspell ingen inzake de toename van het verkeer 

noemt hij een simplist isch determinisme. 

"Niets bewijst dat we de dichtheden van de Verenigde Staten zullen 

bereiken. De materiële basis van de Europese beschaving is anders dan 

die van de Verenigde Staten. De territoriale spreiding van de bevolking 

en de economische activiteit is in de V.S. groter dan hier waardoor er 

een grotere aanmoediging is van het autogebruik. Het reeds bestaan van 

de auto is er bepalend geweest voor de gespreide vorm van 

bevolkingsgroepen en niet omgekeerd." (*) 

De historisch gegroeide situatie van grote densiteit is een materiële 

factor die het autogebruik zal beperken in de Europese steden, er zijn 

echter ook niet-materiële factoren die hierin een rol spelen. Een niet-

materiële factor is de historische erfenis van intens grondgebruik. Het 

compacte karakter van de nieuwe Parijse buitenwijken staat in verband 

met de grote densiteit van de oude stad. Deze nieuwe wijken zijn niet 

op schaal van de auto omdat pendelen met de auto naar het centrum 

onmogelijk is. 

Een andere niet-materiële factor waarom het in Europa anders zal gaan 

dan in Amerika is het verschil lend vernieuwingstempo. 

 

 

 

 
(*) Op zoek naar de stad van morgen / Hst: Morfologie van de stad in 

Europa - door Guiseppe Sacco. 
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De Europese traagheid voor vernieuwing, zowel voor woonwijken aan de 

rand als voor centrumactiviteiten, draagt bij tot het tegengaan van grote 

spreiding. Guiseppe Sacco wijst er op dat het gevolg van deze 

verschil len  zich reeds laat voelen in onze vervoerssystemen. In 

Europa,in tegenstel l ing tot de U.S., is het spoor erin geslaagd een nieuw 

uitbreidingsterrein te veroveren ten koste van het vl iegtuig en de 

personenauto. "Wij menen dat de trein een alternatief is voor korte 

vl iegreizen, voor lange autoritten en autoritten in de metropool. Dit 

wettigt de voorspell ing dat op korte termijn het gebruik van de auto in 

Europa zal dalen zonder ooit de verhouding tussen bevolkingsaantal en 

aantal auto's te bereiken die in de V.S. bestaat." (*) 

Ondanks deze krachtige argumentatie van G.Sacco zien we dat in 

Zweden de autodichtheid heel kort bij de Amerikaanse aanleunt. We zien 

echter wel een groot verschil tussen autodichtheid en autogebruik. In 

Parijs is dit verschil nog sterker : daar steeg het autopark op tien jaar 

tijd met 150 %, het autogebruik steeg slechts met 50 %. 

 

Besluit: 
Algemeen kunnen we stellen dat de groei van het privévervoer zal 
voortduren, het wagenpark zal verdubbelen en misschien zelfs 
verdriedubbelen. We zullen in Europa een ful l-motorisering bereiken die 
niet ver onder de Amerikaanse cijfers zal l iggen. Het wagengebruik zal 
echter minder zijn ter oorzaken van de reeds vermelde verschil len. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Op zoek naar de stad van morgen / Hst.: Morfologie van de stad 

in Europa - door G. Sacco 
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Het is zowat de mening van elk special ist dat het individuele vervoer 

niet meerweg te denken is uit onze maatschappij . De mogelijkheid van 

deur-tot-deur-bediening schept zoveel voordelen dat het steeds zal 

bl ijven voortbestaan. 

De personenauto in zijn huidige gedaante zal echter moeten vervangen 

worden door een andere prive-vervoerder, dit om de mil ieuhinder 

(lawaai, gassen, stof, gevaar), het grote ruimtegebrek en het te grote 

energieverbruik te voorkomen, 

Victor Gruen: "De toekomst van de auto Industrie hangt af van de 

ontwikkeling van modellen en methodes, waardoor voorkomen wordt dat 

dit product, dat ontwikkeld is als werktuig voor individuele mobil iteit, 

verwordt tot een werktuig van col lect ieve immobil iteit en daarbij de 

vernietiger van stedelijke en menselijke waarden. " (•*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The heart of our cit ies - door Victor Gruen 
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HOOFDSTUK III : DE GEVOLGEN VAN MASSAAL AUTOGEBRUIK 

1.  Surbanisatie 

a. Stadsvlucht en achteruitgang van het stadscentum 

Met gebruik van de personenwagen is in Europa zowat twintig jaar later 

in voege gekomen in vergelijking met de V.S. De destructieve invloed 

die de auto heeft op stad en platteland kunnen we dus best bestuderen 

met de Amerikaanse voorbeelden voor ogen. Economie en eff iciëntie zijn 

de basiselementen waarop de Amerikaanse stad is gestructureerd. Met 

rechthoekig raster is er de veruiterl ijking van. Reeds in het 

beginstadium was de stad er een goed functionerend 

verbindingssysteem, een ideale plaats dus voor het vrij ontwikkelen van 

activiteiten. Door de schaalvergrotende werking van deze maatschappij 

van industriële activiteiten werden de afstanden groter en nam het 

gebruik toe van een industrieel product bij uitstek: de automobiel. 

Dat deze evolutie aanleiding gaf tot onleefbare toestanden kunnen we 

best aantonen door Los Angeles eens van naderbij te bekijken. Deze 

stad is een eindeloos bebouwd oppervlak, meer dan 100 km in 

doorsnede. Tussen de bebouwing slingeren zich dubbelbaans autowegen, 

die elkaar op de meest ingenieuze manieren ongelijkvloers kruisen. De 

bebouwing bestaat voor het overgrote deel uit vrijstaande 

eensgezinswoningen; in feite bestaat het bebouwde oppervlak meer uit 

ruimten om de gebouwen heen, dan uit de gebouwen zelf. De stedelijke 

eis van compactheid is dus wel volkomen zoek. Log Angeles biedt het 

grote voorbeeld van wat Amerikanen "Sprawl" noemen: de bebouwing 

spreidt zich uit over het landschap als een stroom lava. Deze spreiding 

is het resultaat van 
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een ongecontroleerd suburbanisatieproces. Met woord suburbanisatie 

duidt aan dat er urbanisatie is geweest. Hoe komt het dat grote 

bevolkingsgroepen hun heil zochten in de voorsteden ? 

De suburbanisatie is een vluchtbeweging, een vlucht naar buiten de 

stad, naar de natuur, naar het platteland. De stedelingen vluchten de 

stad uit omdat lawaai, stank, gevaar, smog en een onleefbaar 

environnement het menselijk wonen onmogelijk maakt. De groei van 

grootschalige elementen (burelen, stads-snelwegen, parkings) versterkt 

de vluchtbeweging door de grote stedelijke ruimte die ze in beslag 

nemen. 

"Deze vlucht is tevens een i l lusie". (*) Dat buiten wonen bleek een 

belofte te zijn die zichzelf om de hals bracht (een self-destructing 

belief). Met buiten wonen is het net zo als met de particuliere auto : het 

verdraagt weinig soortgenoten om zich heen. Massaa1 buiten wonen is 

per definit ie onmogelijk. Wonen in suburbs heeft heel wat nadelen: 

afstanden naar scholen, winkels, brievenbussen, vermaakgelegenheden, 

kennissen, werkgelegenheid, is er een veelvoud van die in de 

oorspronkelijke centra. Door de grotere afstanden is men gedwongen 

zich meer te verplaatsen, dit moet geschieden per auto omdat de 

ruimtelijke structuur eenzijdig autogericht is. Aldus is de auto geen luxe 

meer, maar noodzaak. 

Door massaal buiten wonen nam de verkeersdrukte in het centrum 

van Los Angeles enorm toe. Congestie en parkeerproblemen maakten 

het centrum onbereikbaar voor de pendelaars en onleefbaar voor 

commerciële activiteiten. Dit had tot gevolq dat de bedrijven naar de 

stadsrand vluchtten. 

 

 

 

 

 
(*) Steden , wegen, ruimte - door Henk Bakker. 
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Het resultaat was uiteindelijk een dood centrum van 

betonnen parkeersi lo's en autostrades. 

"A waste of expressways and garages behind them".(*) 

(f ig. 9) 

De grote verkeersverwekkende objecten kwamen in de suburbs terecht 

waardoor meer overlast en onveil igheid voor een nieuwe uitwijking van 

bewoners zorgde naar verder gelegen woongebieden. Zo zijn de 

agglomeraties van Los Angeles ontstaan. Gebieden waar men helemaal 

afhankelijk is van de auto en waar het sociale leven tot een minimum 

herleid is. Victor Gruen: "Omdat de mens een kuddedier is, is er zelfs in 

Los Angeles een soort van sociaal leven. Maar omdat iedereen zich ver 

van ieder ander bevindt,kan dit sociale leven al leen zijn gebaseerd op 

zorgvuldig geplande, voorbereide en georganiseerde bijeenkomsten. De 

mensen ontmoeten mekaar in hun vrijstaande huizen bij diners, 

barbecues en tuinpartijen. Met a1s gevolg goed georganiseerde maar vrij 

saaie bijeenkomsten die zelden gelegenheid bieden om werkeli jk ergens 

belangstell ing te hebben voor nieuwe mensen en ideeën.” (**) 

Een les die we uit Los Angeles kunnen trekken is dat het onmogelijk is 

een stad behoorl i jk te laten functioneren als het al leen op autoverkeer is 

aangewezen. Ruim 2/3 wan de oppervlakte is voor de auto bestemd en 

nog zijn er opstoppingen en lange reist ijden (fig. 10). Er zijn ook nog de 

typische smogproblemen (3 miljoen auto's), men heeft nu een plan 

uitgewerkt om het verkeer drastisch te beperken tijdens de 

zomermaanden (tot 1/3 van de huidige dichtheid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) The highway and the city - door L. Mumford 

(**) The heart of our cit ies - door Victor Gruen 
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Fig 9 Kansas City: het grootste deel van de ruimte is 

voorbestemd voor rijdende en sti lstaande auto’s. 

 

Fig 10 Plattegrond van Los Angeles: 2/3 van de ruimte voor de 

auto 
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Fig 11 Het individuele vervoer is 

een ruimtevreter binnen en buiten 

de stad 

 

 

 

 

 

 

Fig 12 De woonspreiding 

rond de stad veroorzaakt 

massatransport per auto. 
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De bewoners van deze stad hebben thans gestemd voor bet uitbouwen 

van een net van openbaar vervoer, de verspreids bebouwing maakt dat 

echter praktisch onmogelijk. Los Angeles bl ij ft  een Utopia, schrijft Victor 

Gruen. 

Bij ons is de deconcentratie 20 jaar later begonnen. De 

bevolkingsstatistieken vertonen een afnemend bevolkingsaantal in grote 

steden zoals Brussel en Antwerpen. Vooral in Brussel wordt het 

desurbanisatie-proces scherp gesteld omdat de randgebieden hun 

oorspronkelijke entiteit wil len behouden. Het verzet van de 

Nederlandstaligen tegen de Franstalige stadsvluchters en het optreden 

van groencomités tegen het verkavelen van de groenzones rond de stad 

zijn de uiterl i jke verschijnselen van een veel diepere crisis die de 

desurbanisatie is. 

b. Slaapsteden : een laag verzorgingsniveau en moeilijke 

verbindingen 

De stad heeft door de eeuwen heen het voordeel genoten een hoog 

verzorgingsniveau te bezitten. De stad als een ontmoetingspool voor 

mensen van allerlei strekkingen, waardoor het een drager van de cultuur 

en een bakermat voor nieuwe stromingen was. Het platteland 

daartegenover had een lager cultureel niveau en een minieme sociale 

uitrusting. Meer specifiek waren de voordelen van de stad vooral: de 

keuzevrijheid van werk, goede infrastructuur, sociale voordelen, 

samenkomst- en vermaakgelegenheden, hoge lonen en een hoog niveau 

van collectieve voorzieningen. De grote compactheid lag aan de basis 

van deze voordelen. Een grotere mobil iteit gaf de stedelingen de 

(schijn)mogelijkheid de voordelen van het platteland (natuurrijkdom en 

rust) te verenigen met die van de stad. 
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Het beleid zorgde ervoor dat de verbinding tussen stad en platteland 

steeds beter werd omdat de mobil iteitsbehoefte zich daar het meest 

voordeed. De aantrekkelijkheid van de suburbane gebieden is nogal 

misleidend, zowel wat betreft de leefbaarheid van het woonmil ieu als 

wat betreft de onmiddell ijke nabijheid van werkgelegenheid. Bij nieuwe 

woonwijken wordt er een overdreven nadruk gelegd op de woning, de 

woonomgeving wordt verwaarloosd. Deze gedachtegang vindt men ook 

terug bij het ministerie voor volkshuisvesting : men heeft wel een 

definit ie voor een krotwoning, maar niet voor een krotwijk. Moest dit 

wel zo zijn, dan zouden er heel wat nieuwe woonwijken reeds moeten 

gesloopt worden nadat ze opgericht zijn. 

Een wijk met krotwoningen is gewoonlijk geen krotwijk omdat de 

woonomgeving door de tijd heen uitgegroeid is tot een leefbaar geheel 

met een bepaalde identiteit, buurtgebondenheid en een goed 

voorzieningsniveau. De geplande naoorlogse buitenwijken werden geacht 

leefbaar te zijn vanwege de aanwezigheid van ruimte en groen 

(C.I.A.M.)Uiteindelijk bli jkt de ruimte ineff iciënt verdeeld te zijn en het 

groen komt neer op kijk- en siergroen. 

Maar of het nu woonakkers zijn van vrijstaande eensgezinswoningen, 

dan wel reeksen rijtjeshuizen, galerijf lats of torenflats, uit oogpunt van 

de woonomgeving komen de suburbs neer op stedenbouwkundig 

drijfzand, het is geen stad en geen platteland, je kunt er niet op lopen 

en er niet in zwemmen, je kunt er al leen in verzuipen." (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Steden, wegen, ruimte - door Henk Bakker



26 
 

En dat gebeurt dan ook: verveling, vereenzaming, sterk stijgende 

percentages van echtscheidingen, zelfmoorden, diverse vormen wan 

criminaliteit en suburbia-neurose (hoofdpijn, depressie, 

angstsymptomen). Hazel E. Hazel schrijft in haar "Open brief aan de 

heren architecten" over de moeil i jkheden van de vrouw in de 

satell ietsteden. Ze klaagt de saaie stemming, de eenzaamheid en de 

"manloosheid" aan in de slaapsteden. Emancipatie noemt ze een 

bewustwordingsproces dat moet groeien uit contacten met de omgeving; 

de vrouw wordt echter afgestompt door het eentonige huishoudelijke 

werk. Praten, ontmoeten, ervaringen uitwisselen is onmogelijk 

geworden. Het hele leven wordt voor de vrouw herleid tot het 

gezinsleven. Het gezin noemt ze het kleine ei landje waar de frustraties 

zich opstapelen. De individuele informatiebehoefte wordt eenzijdig 

opgesolferd door het autoritair eenrichtingsverkeer van de massamedia. 

De eentonige omgeving wordt "gecompenseerd" door reclamemisleiding 

van bestaande behoeften* Contactruimten kunnen niet meer spontaan 

ontstaan. Hazel besluit met aan te tonen dat het leven van de huisvrouw 

in de voorstad stompzinnig is, dat het staat op een laag niveau en dat 

het de conservatieve tendensen bevestigt. Deze benadering van Hazel is 

zeker niet de enige in zijn soort, regelmatig verschijnen er publicaties 

die de onleefbaarheid van de voorsteden aan de kaak stellen. De vorm 

van deze ongebreidelde voorstedelijke uitbreiding komt zonder twijfel 

voort uit het verkeerd interpreteren van het autogebruik. Immers, het 

feit dat de menselijke activiteiten gespreid l iggen over een groot 

territorium komt door de auto-schaal waarop de slaapstad ontworpen is. 

(fig. 11) Voor de fiets zijn de afstanden te groot, het openbaar vervoer 

functioneert slecht door de lage densiteit, het pendelen
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This view on the Dan Ryan Expressway and the Robert Taylor Homes 
shows what happens when 16 lanes of moving traff ic are combined with 
no attempt at architectonic or landscape control; certainly nobody 
designed" this depressed freeway. One could say the same for the public 
architecture in the background. The Robert Taylor project is a good 
indication of what is wrong with our latter day attempts to provide 
housing in America, is depressed in more ways than one. 

Fig. 11    Een slaapstad  langs een   invalsweg van   Chicago 
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delen per auto wordt steeds moeil i jker door de stijgende congestie en het 

is heel duur. TA/BK (*) analyseert de vervoersmoeil i jkheden die ontstaan 

door het uitbouwen van  slaapsteden op grote schaal zoals in Parijs. 

De reistijden (voor de arbeider) duren lang in de grote metropool: het 

openbaar vervoer functioneert gebrekkig: slechte verbindingen, lange 

wachttijden, lange wandelafstanden, hoge vervoerskosten, grote drukte 

tijdens de spitsuren. In Parijs besteedt men gemiddeld twee uur per dag 

aan vervoer. Een op twee gezinnen hebben er een auto, maar slechts 3 op 

10 gebruiken hem om naar het werk te gaan. 90 % van de pendel gebeurt 

met het openbaar vervoer, waarvan 70 % per spoor. Al le functies 

bevinden zich in het centrum, hierdoor is de grote massa volledig 

afhankel ijk van de vervoerssystemen om een sociaal leven te kunnen 

opbouwen. De conclusie van het zwartboek over het openbaar vervoer in 

Parijs is dat het vervoer er een belemmering is van het sociale leven. 

TA/BK onderzocht verder de oorzaken van deze slechte 

vervoerstoestanden. De grote oorzaak is de te grote concentratie van 

werkgelegenheid in het centrum. Deze concentratie is er gekomen door de 

voordelen van een grote keuzevrijheid van arbeiders, door de nabijheid  

van de geldverhandel ing en door de concentrerende werking van het 

spoorwegnet. De decentral isatiepolit iek is mislukt vanwege deze 

voordelen voor het patronaat (2/3 van de bevolking pendelt in Frankrijk) . 

Het openbaar vervoer kan de overconcentratie niet opvangen, o.m. door 

de stremmende invloed die het privé vervoer heeft. 

 

 

 

 

 

 
(*) TA/BK : Organisatie van de algemene afzondering (aug.1972) - Tjebbe 

Van Tijen 
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2. Een maatschappij van reservaten 

het verdwijnen van de straat als leefruimte 

                      van de functievervlechting 

Tot voor de Industriële revolutie was de straat een ruimte van en voor de 

bewoners. De straat bezat haar eigen entiteit, dit wi l zeggen, dat een 

vreemdeling er als dusdanig herkend en behandeld werd. De straat was de 

leefruimte van de plaatseli jke gemeenschap: speelplaats voor de kinderen 

en ontmoetingsplaats voor de volwassenen. "The street is where the action 

is". (*) 

Het hele leven speelde zich af op voetgangersafstand, al le vrienden en 

kennissen bevonden zich in deze zone, Het ontstaan van een buurt vergde 

heel wat jaren en het levensritme ging traag genoeg waardoor de mensen 

op mekaar ingespeeld geraakten : er was een sterk gebonden buurtleven. 

Niet al leen de sociale relaties, ook de vormgeving was sterk buurtgebonden 

en had een eigen entiteit. De intimiteit van de straat was veranderl i jk 

naargelang de functie die ze vervulde. Daar waar de straat een 

ontmoetingsruimte is voor een grotere buurt, is de 

persoonlijkheidsstructuur meer extrovert en zijn de menselijke relat ies 

oppervlakkiger. Vooral in het zuiden is de hiërarchie qua intimiteit duidelijk 

af leesbaar (Middelandse Zeegebied). De uitf i l tering gebeurt in 

verschil lende stadia: van een buurtsfeer tot een stadssfeer. 

Het verdwijnen van deze leefruimten voor de gemeenschap noemt Harvey 

Cox "urbanisatie". In "De stad van de mens" schrijft hij o.m.: "Urbanisatie 

betekent een onbepaaldheid in de persoonlijkheidsstructuur, 

 

 

 
 
 
 
(*) Streets for people - door Bernard Rudofsky 
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waarbij functionele relat ies zich gemakkel i jk vermenigvuldigen. Urbanisatie 

duidt aan dat de sancties ontleent aan de tradit ionele moraal en de 

vriendschapsbetrekkingen op lange duur vervangen worden door 

respectievel i jk een verhoogde vorm van onderl inge verdraagzaamheid en 

anonimiteit," (*) 

Sinds de 19e eeuw is het waardensysteem, dat honderden jaren had 

standgehouden, beginnen veranderen. Een grotere mobil i teit betekent 

immers een meer onafhankel i jk z i jn van de naaste omgeving en van de 

daaraan verbonden code. Hierdoor spreiden de individuele (en meestal 

zakel i jke) relat ies zich over een groot territorium. Voor het uitoefenen van 

zi jn elementaire mensel i jke relat ies wordt de mens dus afhankel i jk van een 

mechanisch vervoersmiddel. Het ontbreken van dit vervoersmiddel betekent 

afzondering en vereenzaming. Wanneer men de planning baseert op een 

grote prive-mobil i teit,  dan zal  de hieruit  voortvloeiende ruimtel i jke 

structuur vereenzaming betekenen voor minder mobiele bevolkingsgroepen 

en zal er z ich een mobi l i teitsproletariaat vormen. 

Door het verschijnen van de mechanische vervoersmiddelen vond de mens 

de noodzaak tot functievervlechting bl i jkbaar voorbijgestreefd. De economie 

en het winstbejag harmonieerden daarbij  heel goed met de stel l ingen van 

het "Charter van Athene” (zonering en functiescheiding), met de 

schaalvergroting en massaconsumptie. Een gevolq van deze op economie en 

orde-ideologie gerichte planning was het ontstaan van reservaten voor 

kantoren, woningen, recreatie, winkelen, studenten, ouderl ingen, kinderen, 

zieken, enz.., Wanneer men in sommige geval len voldoet aan de stedel i jke 

eis tot compactheid, dan is dat gewoonl i jk een 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) De stad van de mens - door Harvey Cox 
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eenzijdige compactheid (woonflats, kantoortorens).  

Een eentonige en oninspirerende omgeving is het resultaat van deze 

evolutie. De scheiding van de elementaire mensel i jke functies brengt met 

zich gedwongen massale verplaatsingsstromen mee, deze eisen massale 

verkeersvoorzieningen, die op hun beurt meer ruimte opeisen en de af te 

leggen afstanden vergroten. De reservaatmaatschappij stelt  hoge eisen aan 

de bevolking. Er zi jn grote groepen van de bevolking die de vele 

noodzakel i jke verplaatsingen niet meer aankunnen (bejaarden, kinderen, 

gehandicapten). Voor de ergste geval len worden weer reservaten opgericht 

waar de slachtoffers in afzondering kunnen vegeteren. 

In de reservaatmaatschappij  is er tenslotte weinig gelegenheid voor het 

stedel i jk ontmoeten. In de eerste plaats omdat ontmoeten een 

aangelegenheid is die slechts voor de voetganger is weggelegd. In de 

tweede plaats omdat in de reservaten de kans om ervaringen op te doen 

buiten het eigen kringetje erg gering is (Zie V. Gruen over Los Angeles), Je 

ziet al leen je eigen soort mensen in het bejaardentehuis, .woonwijk, 

universiteit, enz . . .  

"De reservaat- of gettomaatschappij  is het resultaat van een ontwikkel ing 

die gericht is op bevrediging van al lerlei individuele behoeften. Met als 

resultaat niets individueels meer, maar het meest platvloerse col lect ivisme 

dat zich laat indenken". (*) 

 

 
 
 
 
 
(*) Steden, wegen, ruimte - door Henk Bakker 
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3. De ruimtebehoefte van de auto 

een bedreiging voor de menselijke schaal 

Met massaal gebruik van de auto geeft aanleiding tot enorme 

ruimtebehoeften. Van al le vervoerssystemen is de privé-motorisatie 

de grootste ruimtevreter, een vergelijkende tabel maakt dit duideli jk. 

 m²/persoon 

auto 40 

moto 17 

fietser 8. 

bus     4,5 

metro 2,5 

tram 1,5 

voetganger 0,7 

Kan de particul iere auto enerzijds slechts bestaan bij gratie van een 

groot aantal soortgenoten - anders zou de goedkope massaproductie niet 

mogelijk zijn en zou er geen markt voor brandstof en onderdelen kunnen 

bestaan - anderzijds verdraagt hij die soortgenoten niet in zijn buurt. De 

beschikbare ruimte is schaars, voortdurend zit men mekaar te verdringen 

. De ruimteschaarsheid plaatst de automobil isten in een 

concurrentieposit ie en versterkt dus de negatieve evolutie van de 

menselijke verhoudingen in onze concurrentiemaatschappij. 

Niet al leen onttrekt de automobil ist kwantitatief veel ruimte, ook 

kwalitatief daalt die ruimte in waarde. Parkeren is een erg eenzijdige on-

activiteit die al lerlei andere zaken belemmert. Kinderspeelplaatsen 

worden omgetoverd in parkings, de straat wordt van ontmoetingscentrum 

gedegradeerd tot een ijzeren l intvorm. De typische buurtsfeer l i jdt hier 

sterk onder en de ruimte ontbreekt om een coherent buurtleven mogelijk 

te maken . De kwaliteit van de ruimte wordt ook naar beneden gehaald 

door de barrières die net massaal autogebruik opwerpt . Een woonwijk 

daalt in waarde als deze wordt afgesneden van een park door een drukke 

weg. 
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Alweer een paradox : auto's die in eerste instantie bedoeld zijn als 

verplaatsingsmiddel, als communicatie, blijken in de praktijk een 

isolerend effect te hebben. Ze sluiten mensen af van de gewone 

dingen in de buurt : de overbuurman, de school, de buurtwinkel, het 

park. 

De ruimtevreterij van de auto heeft verreikende consequenties. In 

Los Angeles zien we bijvoorbeeld dat 2/3 van de ruimte in dienst 

staat wan de auto, (fig. 9 en 10) 

Brede autostraden en parkings jagen de mensen de stad uit. Het 

gemeentelijk verkeerscirculatieplan van Amsterdam voorziet een 

"bewonersdeportatie" van + 150.000 inwoners. Hiermee is de 

volksverhuizing nog niet ten einde, want grote verkeersassen 

trekken grootschalige functies aan. (fig. 6) Betaalbare woningen 

moeten wijken voor burelen, hotels, warenhuizen, parkeergarages, 

universiteiten, banken, enz. Dit heeft tot gevolg dat de schaal wan 

de voetganger totaal verdwijnt en de loopafstanden te groot 

worden. Van " stadsbeleving" kan men in dit geval niet meer 

spreken.
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4. Bedreigd openbaar ueruoer 

"Malgré des dépenses extraordinaires  consacrées à la realisation 

d'Expressways et des Highways, de garages en gratte-ciel ou de 

souterrains, a 1'uti l isation d'un second, puis d'un troisième plan, les 

conditions de la circulation dans le centre des vil les n'ont cesse de se 

détériorer. La vitesse des voitures décroit sans cesse. Nous nous 

sommes convaincus que les quartiers centraux de nos cites ne 

pourront etre sauvés que si on change radicalement de polit ique et si 

on renforce les transports publics." (*) 

Het zal voor iedereen wel duidelijk zijn dat een herwaardering van het 

openbaar vervoer de enige realistische oplossing is om de 

bereikbaarheid van de Europese steden te behouden. Het massaal 

toegankelijk maken van onze steden voor de auto, betekent immers de 

vernietiging van de historisch gegroeide structuur, die aan de 

grondslag l igt van de leefbaarheid en de stedelijke beleving. 

Het openbaar vervoer dient prioritair behandeld te worden, vanwege 

enerzijds het beperkt ruimtegebruik (fig. 13) en anderzijds de 

bundelende werking. Op het ogenblik wordt het openbaar vervoer nog 

stiefmoederlijk behandeld en gaat het leeuwenaandeel van de 

subsidies naar de aanleg van autowegen. De groei van het autoverkeer 

zorgde ervoor dat de pendel per spoor tot de helft werd teruggebracht 

in twintig jaar tijd, de wagenpendel vervijfvoudigde (in België). 

Nog steeds stappen de mensen over van het openbaar naar het 

privé vervoer. Tal van functionele 

 

 

 

 

 
(*) II est encore temps de sauver nos vil les de 1'etouffement - 

U.I.T.P. 
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 (tijd) en emotionele (comfort) redenen spelen hierbij een rol. De auto 

geeft beschutting tegen slechte weersomstandigheden, men is niet 

meer gebonden aan een uurregeling, de auto geeft een hoge graad van 

privaatheid, men voelt de sensatie van de snelheid, enz... 

Een ander belangrijk argument voor het privé-vervoer is het steeds 

verslechteren van de dienstverlening van het openbaar vervoer. 

Deze gebrekkige werking van het openbaar vervoer komt door de 

verstikkende invloed van de auto: trams en bussen hebben soms 

gemiddelde snelheden van 8 km per uur. Men kan dus evengoed 

aanschuiven in de auto als in de tram! Hierdoor stijgt de congestie nog 

meer en functioneert het openbaar vervoer nog slechter. Het gevolg 

van dit alles is dat de tarieven stijgen (er zijn immers minder 

passagiers en meer onkosten) en dat niet-renderende lijnen worden 

opgeheven. In plaats van tegenmaatregelen nam men dus 

aanpassingsmaatregelen. Thans past men het openbaar vervoer aan de 

ruimtelijke structuren die gegroeid zijn door de auto aan. Immers: 

grotere spreiding betekent dat men de stations op grotere afstand zal 

plaatsen, hierdoor ontstaan te grote loopafstanden en zal men voor 

het voortransport de auto moeten gebruiken. Dit betekent dus een 

capitulatie voor wat betreft de spreidende tendensen van de 

voorsteden, en van de destructie van het platteland. (fig. 12) 

Ook in de stad past het openbaar vervoer zich aan en wordt het 

ondergeschikt behandeld in vergelijking met de auto. Omdat de auto 

de tram en de bus hindert, schaft men deze af of steekt men het 

onder de grond. Vermits een ondergronds vervoer heel duur is, 

rendeert het pas bij een grote capaciteit. 
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Een gevolg hiervan is dat het aantal l i jnen en het aantal halten zo beperkt 

mogelijk worden gehouden. De loopafstanden zijn dus logischerwijze voor 

een metrogebruiker veel groter dan voor een tram- of busgebruiker. 

Hierbij komt nog dat de auto een nieuwe kans kri jgt in de stad door de 

ruimte die vrijkomt door het afschaffen van tramlijnen (bv. de 

Lombardstraat in Brussel). 

We kunnen dus concluderen dat het aanvaarden van de auto als 

"dominerend vervoersmiddel" ongewenste ruimtel ijke ontwikkel ingen tot 

gevolg heeft, Lewis Mumford klaagt de evolutie aan die de Verenigde 

Staten meemaakten van een evenwichtig transportsysteem naar een 

eenzijdig auto-systeem door de schuld wan een verkeerd beleid.  

"A good transportation system offers a change of speed and mode to f it a 

diversity of human purposes. The result of a fanatical highway 

expandation is a crudely oversimplif ied and ineff ic ient method of mono-

transportation: a regression from the complex many-sided transportation 

system we once boasted. " (*)  

Verder schrijft hij dat het verbeteren wan de bereikbaarheid van de stad 

voor de auto geen opheff ing van de congestie betekent, maar een 

overloop van openbaar vervoer naar prive-vervoer. Zo is elke nieuwe 

expressway reeds vanaf de eerste dag overladen. Expressways lossen 

niets op, ze verknoeien al leen maar het leefmil ieu. 

"What the traff ic- ingeneers not understand is that they are trading a 

permanent good for a very temporary advantage, since unti l  we 

subordinate highway expansion to the more permanent requirements of 

regional planning, the f lood of motor-traff ic wil l  clog new channels." (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) The highway and the city - door Louis Mumford 
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De verschi l lende vervoerssystemen zouden dus moeten uitgebouwd worden op 

basis wan gel i jkwaardigheid en van de specif ieke eigenheid van de 

verschi l lende vervoersbehoeften. Het aandeel dat het openbaar vervoer en het 

privévervoer zul len bezitten in het totale vervoerspakket zal afhangen van 

plaatsel i jke omstandigheden. 
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5. Mil ieuproblemen 

A. In de bewoonde gebieden 

a. Luchtverontreiniging 

In de Verenigde Staten is 50 % van de luchtverontreiniging te wijten aan de 

auto-uit laatgassen; bij  ons is dat "nog maar" 30 %, 

Relevante parameters voor het meten van de verontreiniging zijn: CO, 

lood, N-oxyde, 03, aldehyde en carcinogenen. 

Maatregelen die genomen zul len uiorden om een meer zuivere verbranding 

te bekomen moeten gerelat iveerd worden, omdat het aantal  voertuigen zal 

verdriedubbelen en omdat het zuurstofverbruik steeds zeer groot zal 

bl i jven. (vi j ft ig km ri jden betekent een zuurstofverbruik van een gans 

mensenleven) 

b. Geluidshinder 

Geluidshinder van autowegen kan zowel door planologische maatregelen 

als door technische aanpassingen voorkomen worden. 

c. Gevaar 

In 1970 waren er in België 4.100 doden en 100.000 gevonden ten gevolge 

van verkeersongelukken. In het jaar 2.000 zul len er naar schatt ing 140.000 

doden en 750.000 zwaar gewonden val len op de Belgische wegen. Dit is niet 

al leen emotioneel van belang, het betekent ook een zware f inanciële 

belasting voor onze gemeenschap. 

Een vei l igheidsnorm die we zouden mogen stel len is dat niemand angst zou 

mogen hebben dat zi jn kennissen zouden gedood uorden in het verkeer. Om 

deze norm in werkel i jkheid te kunnen omzetten, is een totale herziening 

nodig van onze verkeersinfrastructuur, 
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d. Zoutpollutie 

Het zoutstrooien is sinds 1960 verdertigvoudigd; in 1970 werd 500 ton zout 

gebruikt. Het zout wordt vri jwel niet in de grond gebonden, komt in het 

grondwater terecht en brengt de bomen langs de wegen in slechte condit ie. 

e. Oliepollutie 

Volgens een Duits onderzoek komt er per jaar ongeveer 2,5 ton ol ie per km 

snelweg in de grond. (Een verwijderd gevolg van het autogebruik is het 

ol ietransport over de oceanen, wat een verontreiniging van de wereldzeeen 

door 1 a 5 mil joen ton ruwe ol ie per jaar betekent) 

f. Autowrakken 

De vele autokerkhoven vormen nu reeds een bedreiging voor bodem en 

landschap, zodat het duidel i jk is dat, ook al wordt het aantal auto's drastisch 

verminderd, herwerking de enige oplossing is. 

 

g. Esthetische degradatie van het milieu 

 

Gebouwen ri jzen op uit een pl int van wagens, historische plaatsen worden 

verknoeid door parkerende auto '  s (Grote Markt)  

Verder constateren we de hinderende verkeerstekens en -rai l ings. Grote 

verkeerswerken zi jn buiten de schaal van de stad en betekenen de verniet iging 

van een mensel i jk environnement. 
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B. Het landelijk milieu 

De hoofdwegen doordringen de laatste groenzones rond de stad (Peersbos, 

Zonienwoud Pajottenland). Dit heeft een directs invloed op de functie van 

natuur en landschap. 

Effecten van de weg 

- verdwijnen van kleine natuurgebieden 

- verandering in de bodem langs de weg 

- barrières binnen een gebied, vooral voor de fauna 

- verbreking van een natuurl i jke isolatie tussen de natuurgebieden 

Effecten van het wegverkeer 

- verl ies aan faunelementen als gevolg van botsingen 

- verontreiniging van de bodem (olie, lood, stof, afval, zout) 

- luchtverontreiniging 

- versterking van de barrières binnen een gebied 

- vermindering aan sti ltegebieden 

Indirecte effecten 

- ontsluit ing van een weg betekent een meer intensieve 

terreinbehandeling 

- bij een secundaire weg zal de recreatiedruk verhogen 

- bij een doorgaande hoofdweg zal een toename zich voordoen van 

subindustrial isatie en suburbanisatie 

 

Conclusie 

Het is dus duidelijk dat hoofdverkeerswegen gunstig zijn voor de 

openluchtrecreatie, maar een negatieve invloed hebben op de 

cultuurhistorische functie van het landschap. Ook de natuurrecreatie 

en de esthetische functie worden negatief beïnvloed. 
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Verder is er nog de eliminatie van kleine natuurgebieden, 

versnippering, verontrusting en verontreiniging van grote 

natuurgebieden. Oude natuurlandschappen worden verstoord in hun 

harmonisch structuurpatroon.
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6 . De kosten 

Met autoverkeer kost duur, zowel voor het individu als voor de 

gemeenschap. Er r ijden te veel auto's voor te weinig mensen op wegen 

die slechts kortstondig gebruikt worden. 

Een zwaarwegende factor op de kostenbalans van de gemeenschap is het 

verl ies aan mensenlevens. De gemeenschap verl iest per dodelijk 

verkeersslachtoffer zowat 1 miljoen B.F. Verder draagt de gemeenschap 

grotendeels bij tot de reval idatiekosten van verkeersslachtoffers. 

De kosten veroorzaakt door verkeersinfrastructuurwerken wegen het 

zwaarst voor de gemeenschap. In 1970 werd 130 miljard besteed aan de 

Belgische wegen, dit is 50 % van de economische expansie. Deze wegen 

zijn maar een paar uur per dag volzet door onderbezette auto's. 

De automobil ist betaalt veel voor zijn mobil iteit. Een arbeider besteedt 

zowat 1/3 tot 1/4 van zijn loon aan de auto. Op het eerste zicht betaalt 

de automobil ist veel meer voor belastingen dan hij er in ruil voor terug 

krijgt. In Nederland betaalt men 2.150 miljoen gulden per auto aan 

belastingen en krijgt men 1.351 miljoen gulden terug aan wegenis en 

parking. Dit is echter een verkeerde vergelijking. Indien men de 

nevenkosten erbij rekent, zoals pol it ie, justit ie, congestie, gratis 

parkeren, ongelukken, enz..., dan is de balans omgekeerd : 4.800 gulden. 

(*) De automobil ist betaalt de onkosten die hij de gemeenschap 

veroorzaakt dus slechts ten dele. 

 

 

 

 

 
(*) Gratis openbaar vervoer - door Dr. Michel Van Hulten 
 



43 
 

7. Een mobiliteitsproletariaat 

Full-motorisering betekent, zoals reeds eerder vernoemd, een auto 

voor 2,4 personen. Dit wil echter ook zeggen dat nog 1/4 van de 

gezinnen het zonder auto zal moeten stellen. De helft van de 

bevolking zal niet kunnen beschikken over een persoonlijk voertuig. 

Deze verkeersarmen zijn vooral kinderen, ouderlingen, studenten, 

vrouwen, gehandicapten... 

Om deze bevolkingsgroepen uit de isolatie te halen is een degelijk 

openbaar vervoerssysteem noodzakelijk. Door de stedelijke 

verdunning en de suburbanisatie zal het openbaar vervoer center 

moeilijk goed kunnen functioneren. "De mogelijkheid om over te 

stappen op andere vervoerssystemen wordt kleiner naarmate u e 

ons dieper in het autosysteem vastbijten". (*) 

Om al le bevolkingsgroepen mobiel te houden, zal het dus noodzakelijk 

zijn de ruimteli jke structuur en het openbaar vervoer samen te plannen. 

Dr. PI. Van Hulten stelt daarbij nog voor het openbaar vervoer 

systematisch te verbeteren en de prijs te verlagen tot het "nul-tarief". 

Reeds nu zijn er subsidies om de verl iezen te dekken. Dit wi1 zeggen dat 

de tradit ionele opvatting, dat openbaar vervoer winst moet maken, reeds 

lang is opgeheven. Het openbaar vervoer heeft immers een 

maatschappelijke taak te vervullen : het scheppen van een degel ijk 

verzorgingsniveau. Het aandeel van de gemeenschap voor een ticketje 

wordt steeds groter. (f ig. 14) 

 

 

 

 
(*) Grat is openbaar vervoer - door Dr. PI. Van Hulten 
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In 1967 was het aandeel reeds 50 % in Rotterdam. Hen heeft uitgerekend 

dat in 1990 de perceptiekosten 51 % zullen bedragen van de totale 

kosten, dit is gel i jk aan de ontvangsten van de reizigers. Men kan dus het 

openbaar vervoer evengoed gratis maken. 

Voordelen van gratis openbaar vervoer: 

- toegenomen mobil iteit voor iedereen, het is vooral een steun voor de 

vervoersarmen 

- vermindering van de exploitat iekosten (nu met 9 %, later met 50 %} 

Nadeel 

- het openbaar vervoer heeft een bundelende werking op de ruimtelijke 

structuur, maar het zal de woon-werk-afstand vergroten. 

Fig 14 
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HOOFDSTUK IV: ZOEKEN NAAR EEN STRATEGIE 

1. De mobiliteitsbehoefte verminderen door een aangepaste 

planning 

a. Het elimineren van de gedwongen mobiliteit 

De binnenstedelijke bewoners worden de stad uitgedreven om plaats te 

maken voor kantoren, parkings en stadssnelwegen (Noordwijk, Marol len). 

Onder het motto "krotopruiming" verdwijnen de betaalbare woningen in de 

binnenstad. Arbeiders en bedienden worden dus gedwongen elke dag naar 

het stadscentrum te pendelen. Dit geeft aanleiding tot een overbelasting 

van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren, congestie op de wegen en 

parkeernood. Een herwaardering van het stedelijk wonen zou de 

verkeersproblemen verminderen en de stad opnieuw levend maken. De 

schaalvergrotende elementen zouden dus aan de rand van de stad moeten 

ingeplant worden, wanneer ze toch in het stadscentrum thuishoren, zal 

men het ding zowel vormelijk als functioneel moeten integreren. 

b. De oorzaken wegnemen van de niet-noodzakelijke mobiliteit 

Diegenen die het kunnen betalen, vluchten de binnenstad uit om in de 

voorstedelijke vi l lawijken wat rust te zoeken. De oorzaken van deze 

stadsvlucht zijn reeds aangehaald : pollut ie, lawaai, gevaar, 

eentonigheid, doodsheid, kortom : het ontbreken van een goed 

environnement. 

Een aangepaste "environmental planning" zou de oorzaken van de 

stadsvlucht kunnen wegnemen. Deze planning zal vooral inhouden dat de 

verkeersdrukte



46 
 

binnen vooraf bepaalde grenzen zal moeten blijven afhankelijk van het 

gewenste mil ieu, (winkelstraat, woonstraat). De nieuwe gebouwen zullen 

aan bepaalde normen moeten beantwoorden voor wat betreft de 

belevingswaarde (zowel functioneel als esthetisch). Het verzorgingsniveau 

zal tot een hoog niveau moeten gebracht worden: gratis openbaar 

vervoer, voldoende groen, kinderspeelplaatsen, crèches, zitbanken, enz... 

Het terugdringen van de pendel tot aanvaardbare verhoudingen zou een 

belangrijke mobil iteitsvermindering betekenen. Een andere 

mobil iteitsvorm zou kunnen verminderd worden door een meer 

geïntegreerde microstructuur naar winkel, school, café, enz.., te voet 

bereikbaar zijn. 
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2. Comprehensieve planning: optimaliseren van het proces van 

verkeersafwikkeling 

a. Een evenwichtig en veelzijdig verkeerssysteem 

De huidige aanpak van de vervoersproblemen is nogal passief. Men holt 

de problemen achterna. De verkeerstechnici hebben maar een zorg, en 

dat is dat het verkeer gaande bl ijft. Victor Gruen noemt deze diensten 

"the traff ickists"; ze ruimen al le hinder op voor het mechanisch verkeer 

zonder rekening te houden met de eventuele gevolgen qua 

leefbaarheid..Gruen noemt ze "the false fr iends of the city". Traff ic-

management kan de capaciteit van de wegen vergroten door rode l ichten, 

eenrichtingsverkeer, enz... Hetgeen men uiteindel ijk bereikt is dat de 

stad onleefbaarder wordt, en dat men overstapt van het openbaar vervoer 

naar het privé vervoer. Men zou integendeel moeten uitgaan van een 

overkoepelende planning die de maximum capaciteit voor auto's zou 

bepalen voor de stadsgebieden = parkeerbeperking. Tegelijkertijd zou het 

openbaar vervoer moeten uitgebouwd uiorden en verbeterd. (eventueel 

gratis) Het percentage vervoer dat met openbaar vervoer zal geschieden, 

hangt af van de stadsstructuur en van de stadsgrootte. Een klein stadje 

zal voor 100 % bereikbaar kunnen zijn voor de wagen, terwij l een grote 

metropool zoals Londen slechts voor 17 % bereikbaar is per wagen. Onder 

de druk van de publieke opinie zal men de bereikbaarheid zo groot 

mogelijk moeten maken. Er zijn geen regels te geven om dat percentage 

te bepalen, veel hangt af van de mentaliteit van de bevolking en van de 

polit ieke leiders. Daarom is het broodnodig de massa bewust te maken 

van het probleem. De automobil ist zou moeten beseffen dat zijn auto, 

 

 

"W^
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zelfs indien het ontdaan is van de huidige polluerende elementen, hem de 

mogelijkheid ontneemt deel te nemen aan het stedeli jk leven. Mensel ijk 

ontmoeten is pas mogelijk als men voetganger is. Wanneer men, 

uitgaande van de maximaal aanvaardbare mil ieubelasting, de plaats van 

de auto in de totale vervoersketen bepaald heeft, moet men dit verkeer 

op dusdanige manier in de stad verwerken, zodat de plaatselijke 

mil ieueisen geëerbiedigd worden. Colin Buchanan legt die theorie uit in 

het befaamde "Buchanan-rapport". 

b. Theorie van het "Buchanan-rapport   

Basisprincipes 

Het basisprincipe is het circulatieprincipe dat men toepast in gebouwen, 

nl. “kamers” verbonden met “gangen”, Zoals in een ziekenhuis is er een 

receptie van waaruit de spreiding gebeurt; functionarissen hebben hun 

eigen circulatiepatroon  ; goederen moeten vervoerd worden in 

afzonderl i jke kanalen. In de "kamers" is er "verkeer" dat niet stoort aan 

het "environnement". (bezoek op bepaalde tijdst ippen, verpleegsters) Ook 

een stad heeft 'urbane kamers", die elk hun eigen leefkl imaat (zouden 

moeten) hebben. Dit leefkl imaat zou moeten afhangen van de functie die 

de kamer hoofdzakelijk vervult: wonen, werken, winkelen, onderwijs, 

enz... Er is een complementair net van wegen nodig, "urbane gangen", 

voor de primaire verkeersdistr ibutie naar de "urbane kamers" 

(environmental area's). Deze stedelijke leefruimten zijn niet noodzakelijk 

verkeersvrij, maar zijn wel in relatie met de gewenste leefcondit ies. 

Samengevat bekomen we dus een cellenstructuur bestaande uit 

"environmental area's", geplaatst in een gewoven netwerk van 

verdeelwegen (distr ibutors), (f ig. 15. 
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Fig 15                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 16
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Relatie tussen de stedelijke leefruimten en de netwerken 

Met stedelijk verkeer bestaat enkel in functie van de stedel ijke 

activiteiten. De activiteiten grijpen plaats in gebouwen die zich in de 

stedelijke kamers bevinden. Hieruit volgt dat er een kwantitatieve relatie 

moet zijn tussen de kamers en de netwerken. Te grote wegen aanleggen 

betekent een verstopt centrum en te veel parkeergarages in het centrum 

betekent verstopte toegangswegen. De relatie tussen de netwerken en de 

kamers is berekenbaar. 

Karakeristieken van netwerken 

De Europese wegen hebben een historisch gegroeid radiocentrisch plan, 

de stadskern is het centrum waarrond wil lekeurige activiteitencentra . 

Door de centrale posit ie van de handels- en zakencentra en door de 

aanwezigheid van doorgaand verkeer, zit er veel verkeer op de radialen. 

Vroeger trachtte men het verkeer te verdelen door binnenringen, 

middenringen, buitenringen; dit is echter geen oplossing. (f ig. 16) 

Voertuigen zul len er genoeg zijn op deze ringen, maar dat komt omdat de 

buurt zo oververzadigd is (een greppel in een drassige weide zal vol 

water staan, maar daarom nog geen water afvoeren) . Het patroon van 

het netwerk hangt af van de posit ie der gebieden, de soort en 

hoeveelheid verkeer, relaties tussen de gebieden, relaties tussen de ge-

bieden en de omringende wereld. Een geometrisch netwerk kan 

toepassing vinden in uniforme uitbreidingsgebieden, voor de grid zal een 

bepaalde module en patroon moeten gezocht worden. Het hexagonaal 

patroon is het meest eff ic iënt. Een rechthoekig patroon vraagt complexe 

intersecties. De module van het distr ibutiesysteem hangt af van de 

intensiteit van het grondgebruik.  
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De noodzaak van hiërarchie voor de verdeelwegen 

Een verdeelweg (distributor) verwerkt het verkeer tussen de stedelijke 

kamers. Een directe verbinding van gebouwen of zijstraten hiermee is 

uitgesloten vanwege de verstoring die dit zou teweegbrengen voor het 

doorgaande verkeer op de distr ibutor. Een indirecte verbinding zal dus 

moeten tot stand komen door middel van primaire, zonaire en lokale 

verdeelwegen . (primary-district and local distributors) (f ig.18) Deze 

benamingen duiden ook de mil ieu-normen aan van de wegen. 

Een primair netwerk zou zoveel verkeer moeten dragen dat het de moeite 

loont om hem kruisingsvrij te maken; dit is dus een stadsauto snelweg . 

(urban motorway) 

Karakteristieken van stedelijke kamers 

In de stedel ijke kamers (environmental area's) speelt het dagel ijkse leven 

zich af, een aangepast leefmil ieu is dus noodzakelijk. Enkel plaatssl i jk 

verkeer is er toegelaten en dan nog als het niet stoort aan zijn omgeving. 

De mil ieueisen variëren volgens de overheersende functie : residentieel , 

industr ieel, commercieel , . .  . 

De grootte van de kamer 

Deze wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer die vereist is per 

eenheid van oppervlak. Een te grote kamer zal te veel plaatsel ijk verkeer 

kennen, onderverdelingen zijn dan nodig. (zoals bij een te grote slaapzaal 

in een ziekenhuis) De grootte van de wegen en de parkings in de kamers 

moeten berekend zijn op een welbepaald maximum toelaatbaar niveau van 

verkeersdrukte. 
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Fig 18: Het principe  van de hierarchie der wegen   

                                                    Fig 19 :  Het  RADBURN principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 20: Venetië: perfectie scheiding van voetgangersverkeer  
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Drie veranderlijken 

Bij een grote stedel ijke dichtheid za1 het plaatsel ijk verkeer nog heel 

druk zijn. Hen zal dan ofwel minder wagens mogen toelaten ofwel een 

slechter mil ieu toestaan. Een andere mogelijkheid is echter een inwendige 

reorganizatie. (bvb. ondergrondse garages voorzien aan de rand van de 

stedelijke kamers) "It is that within any urban area as it stands the 

establishment of environmental standards automatical ly determines the 

accessibi l i ty, but the latter can be increased according to the amount of 

money that can be spent on physical alternations."  

De drie veranderlijken zijn dus: 

1. de mil ieustandaard 

2. het niveau van bereikbaarheid voor de auto (in % t.o.v het openbaar 

vervoer)  

3. de kosten van aanpassingswerken 

Het leefmil ieu bepaalt de bereikbaarheid, maar dit laatste kan verbeterd 

Worden naargelang geld beschikbaar is voor fysische veranderingen. 

Verkeersarchitectuur 

Straten en gebouwen behoren conventioneel tot verschi l lende domeinen. 

"Traff ic-architecture" is de combinatie van beide en geeft vele voordelen. 

Bijvoorbeeld: een artif ic ieel voetgangersniveau boven het autoverkeer 

geeft de mogelijkheid tot het scheppen van een hoog<aardig leefmil ieu en 

tegel ijkertijd tot het bekomen van een grote bereikbaarheid voor de auto. 

De nood voor een veelzijdige herontwikkeling 

Een algemene reconstructie is nodig omdat men een hele kamer in eens 

moet kunnen aanpakken. Een comprehensieve benadering schept 

problemen in verband met procedurekwesties, f inanciering, vereniging en 

herverdel ing van eigendommen. Daarom moet de betrokken
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bevolking inspraak kr i jgen en goed voorgel icht worden . 

Residentiele gebieden 

Verkeerstechnisch gezien zi jn er de volgende eisen: 

- de wagen moet de individuele woning kunnen bereiken 

- er moet parkeermogel i jkheid zi jn voor de bezoekers 

- herkenbaarheid en lokaal gevoel moeten aanwezig zi jn 

- er moet zo 'n vei l igheidsniveau zi jn dat de 

kinderen er vei l ig school kunnen lopen en spelen. Het "Radburn principe 

lost deze eisen op (f ig. 19). Totale scheiding van voetgangers en auto's wordt 

hiermee mogel i jk.  

Milieunormen 

- voor lawaai: praten op de stoep moet mogelijk zi jn 

- voor luchtpol lut ie en tr i l l ingen: de grenzen  zi jn wetenschappel i jk te 

bepalen 

- voor gevaar, angst en intimidatie: is moei l i jk  te bepalen 

- voor visuele storing: is moei l i jk te bepalen vanwege de subjectiv ite it,  het 

is echter van belang een norm vast te leggen om de open parkings in de 

stad te voorkomen. 

De straatcapaciteit volgens de milieueisen 

Het onderzoek van een bepaalde straat wat betreft de afmetingen, karakter 

en gebruik der gebouwen en de voetgangersstromen maakt het mogel i jk 

volume en karakter van de verkeersstromen te bepalen volgens gepaste 

mil ieucondit ies. (environmental  capacity) 
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Een straat heeft andere functies dan verkeerswegen: toegang tot gebouwen, 

uitki jk vanuit gebouwen, l icht en lucht, architectuur, omgeving en sfeer. 

Reeds heel wat straten in onze huidige steden moeten ontlast worden van 

het overtol l ige verkeer om ze leefbaar te houden. (bv. de Grasmarkt te 

Brussel) 

Voetgangers en auto's 

Venetië is het beste voorbeeld van complete scheiding tussen voetgangers en 

gemotoriseerd verkeer. In deze stad wordt het gemotoriseerd verkeer enkel 

gebruikt om de bevoorrading te verzekeren en voor het openbaar vervoer; 

dit  verkeer gebeurt in een hiërarchisch verkeersnet (de kanalen) .  In Venetië 

is het aangenaam voor de voetganger, deze geeft er dan ook niets om vele 

ki lometers te lopen.(f ig. 20) Een complete scheiding tussen voetgangers en 

auto's hoeft echter niet universeel doorgevoerd te worden, het is zelfs niet 

wensel i jk. Tot op een bepaald punt is mixing niet zo erg. 

c. De uitvoering van deze theorie (fig. 21 en 22) 

Het meest voor de hand l iggende middel om tot een verkeersuitdunning 

te komen in de stad is een genuanceerde parkeerbeperking. 

Verkeer dat de stad zeker zal moeten kunnen verwerken is: 

- het gemeenschappel i jk verkeer: autobussen, trams, taxi's, enz... 

- het dienstverkeer: vuilniswagens , ziekenwagens , polit ie, verhuis, 

enz... 

- het facultatief verkeer: toerisme 

- het woonverkeer: de bewoners hebben recht op een privé-garage. 
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Fig 21: Plan voor minimale ingreep voor woonwijk in Londen
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Fig 22  Norwich,  
behoud  van de bestaande historische gebouwen is prioritair. 
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Het essentiële verkeer, t.t.z. het verkeer dat eigen is aan de specif ieke 

stedelijke zone, zal voor het grootste gedeelte moeten opgevangen 

worden door het gemeenschappel ijk vervoer. De selectie kan geschieden 

door bijvoorbeeld het aantal parkings bij de bureelgebouwen te beperken. 

Anderzijds zullen de parkings van de bureelgebouwen moeten gescheiden 

zijn; ze worden best voorzien aan belangrijke kruispunten en aan 

stations. Praktisch bekeken zou men er dus zo vlug mogeli jk moeten toe 

komen de stedel ijke kamers af te bakenen, het doorgaand verkeer er uit 

te verwijderen, en het intern verkeer voor auto's en voetgangers te 

reorganiseren (environmental management). Dit kan niet zonder een goed 

continu netwerk. In het beginstadium zal congestie optreden op het 

netwerk vermits deze de bekomen concentratie niet zal kunnen opvangen. 

Het beperken van het gratis parkeren (op straat) zal de congestie echter 

binnen aanvaardbare l imieten houden en er voor zorgen dat men 

overstapt naar het openbaar vervoer. Wanneer men de inwoners van de 

stad voor zo een plan kan sensibi l iseren, (zij l i jden tenslotte toch het 

meest onder de auto-overlast) maakt het veel kans om uitgevoerd te 

worden. Een bewustmaking langs de massamedia om, l i jkt me de meest 

geschikte weg.  

Buchanan geeft duidelijk de onrechtvaardigheid aan die de stadsbewoners 

l i jden:  

"It seems to us a questionable ordening of social pr iorit ies that one group 

of people should f ind their established amenit ies ruined in order to enable 

another group of people to use their cars for optional purposes." 
 



59 
 

d. De integratie van de netwerken 

In de U.S. werden de freeways nooit stedenbouwkundig bekeken, hierdoor 

werden zichten verstoord, belangrijke herkenningspunten geisoleerd, 

cohesieve wijken werden versnipperd en het stedel i jk leven ontwricht. Een 

autobaan in de stad hoeft echter geen barrière te zi jn en hoeft ook niet 

zoveel ruimte te versl inden als dat thans het geval is in de Amerikaanse 

steden. De plannenmakers van de Freeways hadden maar een doel en dat 

is het zo vlot mogeli jk laten verlopen van het verkeer.  

“Laurence Halprin” toont in zi jn boek "Freeways"  aan dat een autoweg 

in de stad en in het platteland betrekkeli jk goed kan geïntegreerd worden. 

De schaal van de autowegen is in confl ict met de f i jnschaligheid van de 

stad, daarom zal men ze vormelijk moeten bijwerken. 

Dit kost natuurl i jk geld, en vermits de belangrijkheid van de stadsbeleving 

heel moeil i jk wetenschappeli jk te bewijzen is, zal het moeil i jk zi jn 

f inanciële middelen hiervoor te vinden. Halprin tracht een evaluatie te 

geven aan verschi l lende Freeway typen ; zijn criteria zi jn : ruimtegebrek, 

barrièrevorming, toegankelijkheid, ingreep in het gemeenschapsleven. 

Tussen de oplossing van de 'Boulevard' en de tunnel zi jn er heel wat 

mogel i jkheden, enkele daarvan ziet u op de bijgevoegde schetsen (f ig. 23-

36) 

Er zi jn heel wat middelen beschikbaar om een autoweg in de stad te 

integreren : 

- het bestaande stratenpatroon volgen en deze vertikaal uitbouwen 

- topografische verschi l len gebruiken 
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Uitreksel uit het boek Freeways: ruimteverspil l ing en vervuil ing 
minimaliseren in een stedelijk mil ieu – In Europa vooral van toepassing 
voor r ingwegen.
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De ring rond Antwerpen is een goed voorbeeld van ruimteverspil l ing 

en barrièrewerking.
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- opritten kunnen mits een snelheidsbeperking tot een minimum 

ruimte gereduceerd worden 

- knooppunten kunnen "herkenbaar" opgelost worden (Place d'Etoile) 

- bruggen kunnen (zoals in Venetie) de meest sfeervolle 

elementen zijn in de stad 

-"traffic-architecture" kan op bepaalde punten de functionele binding 

maken van de autobaan met de omgeving: privé-vervoer , 

openbaar vervoer, parkings, woningen, kantoren, winkels, in een 

geheel ontwerpen. 

- parkings mogen zich niet op het gelijkvloers bevinden, dit geeft 

doodsheid; dus wel in de grond of in de hoogte 

- parkeren moet verboden worden in de straten  

 

Halprin bepleit een goede integratie van de autowegen met het openbaar 

vervoersnet; "The fact is we need balanced transportation systems in c itys, 

many and varied kinds of carriers at work, each serving dif ferent needs, 

di f ferent speeds, and a variety of purposes. Choice and diversity are as much 

a requirement in transportation as they are in other aspects of l i fe." (*) 

e. Het openbaar vervoer 
 
Binnenstedelijk 
Het openbaar vervoer moet totaal onafhankel i jk van het overige wegvervoer 
kunnen functioneren. Dit kan gebeuren door de tram of bus z i jn eigen 
gel i jkvloerse r i jbaan te geven of door op verschi l lend niveau te werken, 
boven de grond (mono-rai l)  of onder de grond (metro).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Freeways - door L. Halprin 
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Er z ijn heel wat bezwaren tegen de metro: (f ig. 36) 

- een ondergronds spoor is een heel dure investering en rendeert pas als 

het een grote capaciteit kan verwerken. Deze grote capaciteit 

impl iceert een grote afstand tussen de halten, dus grotere 

loopafstanden. 

- een grote capaciteit betekent de mogelijkheid tot het concentreren van 

veel mensen op een plaats op een korte t i jd. Dit heeft grootschalige 

elementen tot gevolg langs de metrol i jnen, De metro bevordert dus de 

cityvorming : uitdri jving van de woonfunctie, reservaatvorming en 

eenzijdige compactheid. 

- mensen onder de grond stoppen betekent het el imineren van de 

stadsbeleving. Wanneer de metro verschi l lende reservaten verbindt 

(werk, recreatie, shopping) komt men tot de situatie dat men al le 

mensel i jke activiteiten kan vervul len zonder de stad nog te zien. 

Heel wat elementen pleiten voor de tram op eigen 

baan boven de grond. 

De tram vergeleken met de bus: 

-1m smaller 

- 2,3 maal meer passagiers 

- een tram gaat 25 jaar mee, een bus 10 jaar  

 

De tram vergeleken met de metro : 

- kleinere halteafstanden 

- kleinere investering (een metro kost 1 miljard per km) 

- veroorzaakt geen manhattan-effect 

- geen degradatie van de stadsbeleving 

- geen versterking van de scheiding wonen-werken 
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TRAM  of METRO? 
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Hierbij komt nog dat een metro overbodig wordt als het autoverkeer wordt 

beperkt zoals in de vorige uiteenzett ingen reeds is aangehaald. De 

sneltram die in Amsterdam werd ingevoerd had een groot succes: men 

vervoerde 40 % meer dan de twee vroegere tramlijnen. Dit succes is te 

verklaren door de grotere frequentie en de grotere snelheid die kon 

bekomen worden door de eigen bedding. Men ervaarde ook dat de sneltram 

een stimulans was voor andere tramlijnen die ermee in verbinding staan. 

Woon werk verkeer 

Het openbaar vervoer kan het pendel verkeer pas goed oplossen als het 

voor- en natransport tot een minimum beperkt worden. Het voortransport 

kan beperkt worden door een geconcentreerde planning rond de stat ions, 

verspreide bebouwing bemoei l i jkt het funct ioneren van het openbaar 

vervoer, het heeft een laag verzorgingsniveau tot gevolg, het verknoeit de 

natuur en het is een st imulans voor het autogebruik. 

Het natransport kan geminimaliseerd worden door een goede aansluit ing 

met het f i jnmazig binnenstedel i jk net. 

Facultatief verkeer 

Zakenmensen of toeristen die per auto naar de stad reizen zul len voor een 

groot gedeelte moeten opgevangen worden in de voorstedel i jke parkings, die 

een directe verbinding hebben met het stedel i jk vervoersnet : "het parc-and-

ride system". Een parkeergarage is echter een heel grote dode opbergkast 

voor auto's ; men zou dit  aantrekkel i jker 
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kunnen maken door de functies die de stad niet in mogen hierbij aan 

te sluiten (kantoren, hotels, showrooms, zalencomplexen', enz...) 

Een ringweg en een parkgordel zou deze subcity centers aan mekaar 

kunnen rijgen. 
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SLOTBESCHOUWINGEN 
 

Een verschijnsel dat z ich doorheen heel de geschiedenis heeft voorgedaan, 

namel i jk het z ich vastzetten van funct ies in een gebied met een grote 

mobi l i tei tsmogel i jkheid, doet z ich ook nu nog voor. Met dit verschi l  echter 

dat onze technocrat ische maatschappij in een kwantitatieve 

versnel l ingsbeweging is geraakt die ze zelf  niet meer in handen heeft.  De 

mogel i jkheden zi jn enorm, het individu kan zich zelfs op dusdanige wijze 

manifesteren zodat de col lect ieve waarden in gevaar komen. Zo leiden al le 

individuele wensen op verkeersgebied tot een stimulering van de 

schaalvergroting. Juist deze schaalvergroting heeft een schaalverl ies tot  

gevolg, een verl ies aan datgene wat eigenl i jk mensel i jk is,  waar de mens zi jn 

wezenl i jke waarden in kan terug vinden. 

Al onze mi l ieuproblemen zi jn er van een onvolwassen maatschappij.  Al le hei l  

schi jnt men te verwachten van meer bureelgebouwen, meer hotels,  meer 

auto's, meer geld, enz...  Deze kwantitei tsmyte, samengaand met een 

superindividual isme is op zichzelf  nog niet zo erg, indien dit niet ten koste 

zou zi jn van zaken waar wij wel eens meer behoefte aan zouden kunnen 

hebben. 

Het di lemma van de tegenstel l ing tussen welz i jn en welvaart wordt ons hoe 

langer hoe duidel i jker. Vervui l ing, congestie, gevaar, vereenzaming, z i jn 

veroorzaakt door een individual ist isch material isme dat ons voor een groot 

gedeelte wordt opgedrongen door de reclame die ons schi jnbehoeften 

voorhoudt. Mensel i jk ontmoeten is onmogel i jk geworden in de stad van de 

auto en in de s laapsteden. 
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Meer technische verbindingen hebben geleid tot ruimtel i jke structuren die 

een algemene afzondering wan het individu en een vergroting van de 

eenzaamheid tot gevolg hadden. 

Een kwantitatief  gerichte maatschappij staat een kwal i tat ief leven in de weg. 

Nochtans worden nog steeds meer welvaartsvoorzieningen getroffen ten koste 

van welz i jnsvoorzieningen, Een belangri jke oorzaak van deze situat ie is het 

fe it dat onze maatschappij a l leen maar vatbaar is voor wetenschappel i jk 

gerichte informatie en argumentatie. Welzi jn is een kwal i tat ief begrip, het is 

niet uit te drukken in ci j fers en graf ieken, het heeft geen economische 

waarde. 

Het beperken van de economische groei,  het stopzetten van de stedel i jke 

groei,  het demysti f iceren wan het kwantitatieve is pas mogel i jk als een 

andere denkwijze aan de grondslag l igt: die van de mil ieubewuste mens. Pas 

wanneer men die volwassenheid zal  hebben bereikt, zal men er kunnen toe 

komen de verkeerschaos het hoofd te bieden en dus de verkeersverwekkers 

beheersen. Pas dan zal men ook oog hebben voor de mensel i jke 

communicatie, voor meer en betere gemeenschapsvoorzieningen, voor een 

beter leefmil ieu. 
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